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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ქარდავა 

სახელი მაკა 

ელ. ფოსტა mkardava2002@yahoo.com, m.kardava@seu.edu.ge 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

სსიპ. განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრის იურისტი 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
ასოცირებული პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

იერნის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა საჯარო სამართალი 

ჩარიცხვის წელი 2013 

დისერტაციის დაცვის წელი 1019 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი 

 

 

სადისერტაციო თემის სათაური 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შედარებით 

სამართლებრივი ანალიზი ქართულ, გერმანულ და ევროპის 

სამართლას შორის 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. მიხაელ ბრენერი 
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4. სხვა განათლება  

I 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწწწ) დასრულება (წწწწ) 

1999 2002 

მინიჭებული კვალიფიკაცია მაგისტრს გათანაბრებული 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დასახელება 

პოტსდამის უნივერსიტეტი  

ფაკულტეტი / სპეციალობა იურიდიული 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწწწ) დასრულება (წწწწ) 

2008 2009 

მინიჭებული კვალიფიკაცია მაგისტრი 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

 

 

05/2019 

 

 

09/2020 

სსიპ. 

განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

იურისტი/ცენტრის სახელით 

დასადები ხელშეკრულებების, 

მემორანდუმების, 
 

შეთანხმებების 

პროექტების 

სამართლებრივი 

ექსპერტიზა; - 

სამმართველოს 

 

კომპეტენციაში შემავალ 

საკითხებზე სხვადასხვა 

სახელმწიფო და არასახელმწიფო 

დაწესებულების, აგრეთვე 

მოქალაქეთა განცხადებებისა და 

 

წერილების დადგენილი წესით 

განხილვა და მათზე რეაგირება; 



 
 

 

3 

 

სამართლებრივი აქტების 

ექპერტიზა და 

ვიზირება 

 
 

09/2018 

 
 

05.2019 

საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 

სამართლებრივი ანალიზისა და 

კვლევის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი,/სამინისტროს 

საქმიანობის სფეროში არსებული 

საერთაშორისო-სამართლებრივი 

ხელშეკრულებების და 

საერთაშორისო- სამართლებრივი 

აქტების ანალიზი; 

სამინსტროს საქმიანობის 

სხვადასხვა სფეროში კონკრეტული 

საკითხების 

სამართლებრივი კვლევა და 

იურიდიული ანალიზი; 

უცხოური პრაქტიკის 

განზოგადების საფუძველზე 

იურიდიული ხასიათის 

რეკომენდაციების 

შემუშავება; 

უწყებათაშორისი 

ურთიერთობების ფარგლებში 

არსებული პროექტებში 

სამინისტროს მონაწილების 

უზრუნველყოფა; 

განზოგადებული პაქტიკის 

შედეგების მიწოდება სამინისტროს 

საქვეუწყებო 

დაწესებულებებისათვის; 

თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში მოქალაქეებისა და 

იურიდიული პირების 

განცხადებების განხილვა და 

მათ განხილვაში მონაწილეობა; 

მინისტრის ბრძანებებითა 

და სხვა საკანონმდებლო აქტებით 

გათვალისწინებული ფუნქციებისა 

და ამოცანების შესრულება. 
09/2011 02/2013 გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტის 

დეკანის ასისტენტი/თარგმანი 

(გერმანული- ქართული) შიდა 
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ორგანიყაციული საკითხების 

ორგანიზება, პროექტების 

მომზადება განხილვა 
02/2003 09/2006 ქ. თბილისის 

საკრებულო 

ექსპერტ- 

კონსულტანტი/კონსულტაციების 

გაწევა იურიდიულ საკითხებზე, 

საკრებულოს 

სხდომების მომზადება. 

                

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი /კვლევითი 

პროექტი -დან -მდე 

2012 დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტის სეუს 

მოწვეული პედაგოგი 

ზოგადი ადმინისტრაციული 

სამართალი 

03/2014 დღემდე გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პედაგოგი 

ზოგადი ადმინისტრაციული 

სამართალი, ადმინისტრაციული 

პროცესი, გარემოს 

დაცვის სამართალი 

 
02.2011 

 
2012 

სულხან საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტი 

ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

სამართალი სალექციო 
კურსი 

2012 დღემდე საქართველ

ოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტის სეუს 
მოწვეული პედაგოგი 

ზოგადი ადმინისტრაციული 

სამართალი 
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7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 
2015 

ადმინისტრაციული 

აქტები, ფრანგული და 

გერმანული 

ადმინისტრაციული 

სამართლის სისტემების 

კონტექსტში, 

აკადემიური მაცნე სამართალი N4 

2018 ადმინისტრაციული 

სამართლის 

ევროპული 

ტრადიციები 

აკადემიური მაცნე „სამართალი“ 

 

 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), 09.2013-09.2013 

სემინარი და ეროვნული წარმომადგენლობა ქართულ კომერციულ მედიაციაში 

 საჯარო სამსახურის ბიურო და Dbb Academy-ია, 11.2016-11.2016 

ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში 

 საჯარო სამსახურის ბიურო და UNDP , 11.2016-11.2016 

მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

 


